
 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Administratora danych, którym jest 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie w poniższych celach: 

 

 
 

AKCEPTACJI FAKTUR DOSTARCZANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 

 Wystawianie i przesyłanie faktur VAT, duplikatów i korekt faktur w formie elektronicznej zgodnie 
z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2017 r poz. 1221 z późn. zm. 

). Przesyłanie innych dokumentów finansowych i rozliczeniowych dotyczących świadczonych usług. 

Zobowiązuję się również przyjmować faktury w formie papierowej, jeśli przeszkody techniczne lub 
formalne uniemożliwiają przesłanie jej drogą elektroniczną. W przypadku zmiany adresu e-mail 

zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………  
Imię i Nazwisko / nazwa firmy  

 
……………………………………………………………………………………………………  
Adres  

 

……………………………………………………………………………………………………  
NIP (tylko w przypadku firmy )  
 
………………………………………………… ………………………………………………… 

e-mail     nr telefon ( opcjonalnie ) 

 
 

 
………………………….………………..  

(podpis oświadczającego)  

 

 
KOMUNIKACJA REALIZOWANA W ZAKRESIE ŚWIADCENIA USŁUG 

 

Komunikację drogą telefoniczną oraz e-mailową w celu realizacji umowy ( świadczenia usług w 
zakresie których wyróżniamy między innymi: wydawanie warunków technicznych, legalizacji liczników, 

zamawianie beczkowozu, itp.) 

 
………………………………………………… 
e-mail  

 

………………………………………………… 
nr telefon ( opcjonalnie ) 

 
 
 

Rozumiem, iż oświadczenie udzielonej zgody może zostać w dowolnym momencie wycofane, a w 

przypadku akceptacji faktur dostarczanych elektronicznie wystawca traci prawo w zakresie udzielonej 

zgody począwszy od dnia następnego po jej wycofaniu. 
 

 

 

Administrator danych przetwarza dane zgodnie (art. 6 ust 1 lit a, b, c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ zwane RODO a także szczegółowych zapisy innych ustaw. 
W zakładzie wyznaczony został inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@zgksiechnice.pl. 
Pełną treść klauzuli informacyjnej Administrator opublikował również na stronie www.zgksiechnice.pl w sekcji ochrona danych. 
  



 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
SP. Z O.O. W ŚW. KATARZYNIE 

 

 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z 

tym związanych:  
 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Świętej Katarzynie z siedzibą przy ul. Żernickiej 17 55-010 Święta Katarzyna, e-mail: 

sekretariat@zgksiechnice.pl; 

2.  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może 
się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 

pod adresem e-mail iod@zgksiechnice.pl, lub telefonicznie dzwoniąc do siedziby spółki;  
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:  

• realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub 

gdy jest to niezbędne do podjęcia działania przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której 

dane dotyczą;  

• wykonywania określonych przepisami prawa zadań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

• w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

  

4.  Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń;  
5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej;  

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji, dane będą przechowywane do 

końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;  
7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed 

wycofaniem zgody;  

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych; 
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe, podanie 

danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi 
Pani/Pana zgoda jest dobrowolne.  

10.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

11.  Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem. 
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